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KÖZLEMÉNYEK 

Adami János: adatok pontosítása és egy saját kezű ajánlás. Az Új magyar irodalmi lexikon 

legújabb kiadása (2000) több, elég vitatható adatot közöl Adami Jánosról, a Londinum heroico 

carmine perlustratum című, angolra is lefordított hosszú latin vers szerzőjéről, amennyiben felté-

telezi, hogy az illető valaha is az „Ádám János” nevet használta volna, illetve, hogy a 16. századi 

kolozsvári Ádám János fia lett volna. Mármost Angliában Adami az egyszerűség kedvéért (talán 

azért hogy ne „Adamáj”-nak ejtsék vezetéknevét) következetesen „Johannes Adamus”-nak nevez-

te magát, és mindig „Transylvanus”-nak, nem „Transylvanus Hungarus”-nak. Előkerült továbbá 

1669. januári wittenbergi matrikulációja, ahol „Adami” néven szerepel. Tudjuk róla, hogy Gyula-

fehérvárt Isaac Basire tanítványa volt, maga Basire is „Adami” néven hivatkozik rá Thomas 

Barlowhoz írt levelében, s hogy ez a peregrinus minden valószínűség szerint 1648 előtt született 

és erdélyi szász családból származik.1 Mivel Erdélyt Basire a régi Magyarország részének tekinti, 

amikor Adamit, mint „Hungarian”-t írja le fenti ajánlólevelében, ezen nem annyira magyar nem-

zetiségűt, mint inkább „Hungarus”-t vagyis „magyarországi”-t ért. 

De az Új magyar irodalmi lexikon legalább hivatkozik Adamiról (könyvalakban) 1989-ben közre-

adott dolgozatomra.2 Ez a tanulmány már jóval korábban külön is megjelent, mégpedig a kolozs-

vári Korunk 1977. évi, 8. számában, ahol az „Adami” név mellett emeltem szót Kovács Sándor Iván 

„Ádám” elképzelésével szemben. A lexikon 2000-es, az 1994-es kiadáshoz képest már javított szó-

cikkéből látszik, hogy a szerző tud a William Sancroftnak írt pénzkérő Adami-levélről. Ugyanakkor 

szóvá kell tenni, hogy a Régi Magyar Könyvtár új III. kötetében (Pótlások, kiegészítések, javítá-

sok), amit 1992-ben adtak ki, milyen ismertetés áll a Londinum… perlustratum című költemény-

ről. 

Ez a bejegyzés a kötetben a P. 731-es leírással szerepel, mindjárt a 6583. sz. tétel után. Azt ál-

lítja, hogy a londoni vers helyes kiadási időpontját, ami a korábbi RMK-ban, illetve a British 

Library katalógusában (1675?) évszámmal szerepelt, R. J. W. Evans állapította meg egy 1978-ban 

közreadott cikkében. Mivel én már megírtam egy évvel korábban, hogy a cambridge-i King’s 

College példányán fedeztem fel a jól kiolvasható 1670-es évszámot, cikkemre fel is hívtam az ox-

fordi történész Robert Evans figyelmét. Úgy gondolom, az RMK szerkesztőinek figyelembe kel-

lett volna vennie a Korunkban már régebben közölt adatot. 

 

 

 

 

 
1 GÖMÖRI György: Magyarországi diákok angol és skót egyetemeken 1526–1789. Bp. 2005. 

ELTE EK. /Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 14./ 33. 
2 GÖMÖRI György: Angol–magyar kapcsolatok a XVI. és XVII. században. Bp. 1989. Akadé-

miai Kiadó. 103–113. 
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Bár az RMK bejegyzésben van ugyan utalás a tizenhetedik századi mérvadó nagy angol biblio-

gráfiára (Wing), a bibliográfus 1992-ben Szabó Károly, vagyis a régebbi RMK alapján itt mégis 

csak a Bodleian Library „unikum” példányáról beszél, amiből a Pótlások… használója aligha lát-

ja, hogy a Londinum…perlustratum című füzet eredeti kiadását jelenleg számos helyen őrzik 

Angliában és az Egyesült Államokban. Minden más RMK bejegyzés esetében a bibliográfia meg-

adja a könyvek jelenleg létező példányainak könyvtári helyét. A legfontosabb valóban a King’s 

College azon példánya, amelyen a kiadás éve tisztán olvasható. Van belőle még (elmosódott év-

számú) példány a cambridge-i egyetemi könyvtárban, sőt a londoni Guildhall könyvtárában is. 

Aztán egy washingtoni látogatásom során találtam belőle egy, a szerző által gyönyörűen dedikált 

példányt a Folger Library-ban (jelzete A 504) – erről írtam is a Magyar Könyvszemlében, igaz, 

már pár évvel az RMK III kötetének megjelenése után.3 Mint írásomban rámutattam, a Francis 

North államügyésznek kézzel dedikált London-költeményt Adami valamikor 1671 második felé-

ben küldhette az angol ügyvédnek, akitől ezért nyilván anyagi támogatást is remélt. 

Angliában azonban még mindig kerülnek elő „Johannes Adamus Transylvanus” által dedikált 

példányok. Így a Wing-katalógus újabb kiadásában már szereplő, de csak most szemrevételezett 

skiptoni Londinum… perlustratum.4 Ezen, bár elmosódottan, de elég jól kivehető a kiadás évszá-

ma (1670), s úgy hisszük, ezt Adami a Folger-példánynál korábban küldte el az ajánlásában sze-

replő Timothy Littleton nevű bírónak. Utóbbi egy Sir Edmund Littleton (1589–1645) nevű, nagy 

befolyással rendelkező, bárói címet viselő jogásznak, hajdani „Lord Keeper”-nek volt az öccse. 

Az ajánlás teljes szövege a következő:  

„Honoratissimo Eruditiss(im)o Humanissimo(que) Domino Dom(ini) Timoth(eo) 
Littleton Militi et Regis Scaccarii Baroni Legum Literarum(que) Maximo Patrono 
Johannes Adamus Transylvanus hoc honoris ergo D(ono) D(edit).” 

A rejtélyes „Regis Scaccarii” kifejezés az angolban a „the King’s Exchequer”-nek felel meg,5 

és egy megszűnt királyi kincstári bíróság tagját jelenti. Minden bizonnyal arról a Sir Timothy 

Littletonról van szó, aki 1679-ben hunyt el, s akinek síremléke a londoni Farringdon negyed 

Temple Church nevű templomában található. 

Miből gondoljuk, hogy ennek a küldeménynek Adami ajánlásában nem szereplő ideje 1670 lehe-

tett? Két okból: mert a költemény nyomtatott címlapján látható általános ajánlás „Dedicatumque 

Literarum, Peregrinorum, virtutumque Patronis” már jelzi, kikre számít az erdélyi verselő, kiktől 

vár el erkölcsi és anyagi támogatást munkájához – a kézzel írt dedikáció vége felé lényegében ezt 

ismétli: „Legum Literarumque Patrono”. Timothy Littletont lehet, hogy a költemény angol fordítója, 

a Grays-Inn ügyvéd-iskola tagja, a „W. F.” kezdőbetűk mögé rejtőző jogász ajánlotta a szerzőnek 

 

 

 

 

 
3 Magyar Könyvszemle 2000. 2. sz. 198–200. Ua. megjelent: GÖMÖRI György: Erdélyi meríté-

sek. Kolozsvár, 2004. 97–99. A WING-féle Short-Title Catalogue 1641–1700. Vol. I. New York, 
1994. 504. tétele nem kevesebb, mint hat angliai és négy amerikai példányt tart számon Adami 
művéből. Sajnálom, hogy akkor elmulasztottam felhívni a figyelmet a Pótlások… hiányos Adami-
adatolására. 

4 A címlap fénykép-másolatáért köszönetet szeretnék mondani Gill Taylornak, a skiptoni Petyt 
Library könyvtárosának. 

5 Shorter Oxford English Dictionary. 3rd edition. Oxford, 1973. 697. 
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– hátha ad Littleton, aki bizonyára más irodalmárokat is támogatott, valami pénzt ennek a messzi 

földről ideszakadt, de Londont versben megtisztelő alkalmi költőnek. A frissen kinyomtatott első 

példányokat minden valószínűség szerint a londoni ügyvédek, bírók, illetve joghallgatók között 

terjesztette, illetve osztogatta „W. F.”, annál is inkább, mert az akkori Londonban – Bethlen Mik-

lós és mások tanúsága szerint – nagyon kevesen értettek jól latinul, tehát az olvasók többsége csak 

a fordító ügyességének köszönhetően méltányolhatta Johannes Adami hexametereit, illetve zeng-

zetes latinitását. 

Bár a Londinum… perlustratum-ból minden valószínűség szerint Isaac Basire-nak is jutott pél-

dány, az nem szerepelt a durhami kanonok 1710-ben, jóval halála után elárverezett könyvtárának 

katalógusában.6 Ám mivel Basire ajánlotta Adamit Oxfordban, ahol az Thomas Barlow és mások 

segítségével hosszabb időt töltött,7 feltételezhetjük, hogy elégtétellel töltötte el hajdani gyulafe-

hérvári tanítványának latin retorikája, ami egy londoni jogászt rávett, hogy 1670-ben angolra for-

dítsa a London városát körbesétáló erdélyi peregrinus naprakész bédekkernek szánt költeményét. 

GÖMÖRI GYÖRGY 

Egy „idegen” kéztől származó „Pardon…” cikk kéziratáról. Három nappal Kosztolányi halála 

után érdekes cikk jelent meg a Társadalmunk című bulvár hetilapban. A „Pardon! Kosztolányi 

sohasem uszított!” című közlemény tárgyának igazolására fakszimilében közölte egy idegen kéztől 

– azaz nem Kosztolányitól – származó, a hírhedt rovatban végül is meg nem jelent „Pardon…” 

kéziratát, azzal a megjegyzéssel, hogy Kosztolányi mint rovatvezető a cikk közlését – annak uszító 

hangja miatt – letiltotta.1 Azonnal föltűnhet, hogy egy sajtóbeli csúsztatással állunk szemben. A cikk 

erősen retorizált címe – és egész érvelése – szándékoltan félrevezető, hiszen abból, hogy Koszto-

lányi egy bizonyos kéziratot nem közölt le, semmiféle logikai művelettel nem következik, hogy 

sohasem uszított. Ez tudatos félreértelmezés akkor is, ha a költő közeli halála miatt finomítottak 

az igazságon. 

A Társadalmunk cikke – s így az „idegen” kézirat – sokáig feledésbe merült; újrafelfedezésé- 

nek érdeme Arany Zsuzsannáé, aki saját tanulmányának illusztrációjaként fotómásolatban közli 

a teljes cikket, így tehát másodlagosan magát a kéziratot is.2 

A Kosztolányit mentegető érvelés mellett a Társadalmunk cikkének névtelenségbe rejtőző szer-

zője riportszerű beszámolót is adott arról, miképpen jutott birtokába a kézirat, és miképp lehetséges 

közlése: „E sorok írója egy esős délután őszinte pillanatában találta a nagy költőt. Mindenféléről 

elbeszélgetve, a politikára is rákerült a sor.” Kosztolányi ebben a beszélgetésben azt állította, 

hogy bár a „Pardon…” rovatot valóban ő vezette, az uszító cikkeket nem ő írta, csak „betyárbe- 

 

 

 

 

 
6 Magyar Könyvszemle 1979. 1. sz. 62–65. 
7 Oxfordtól búcsúzó verse minden bizonnyal 1671 első hónapjaiban született. Vö.: GÖMÖRI 

György: Erdélyi merítések. Kolozsvár, 2004. 92. Ezt különben jelzi a Pótlások… 3. füzetének 
6609 tétele, jóllehet a kiadás helyéül Londont jelöli meg, bár az valószínűleg inkább Oxford. 

1 Pardon! Kosztolányi sohasem uszított! = Társadalmunk 1936. nov. 6. 5. 
2 ARANY Zsuzsanna: „Pardon, Kosztolányi”. Dokumentumok és kérdések egy rovat közül. = 

Kalligram 2009. nov., 57–64. 


